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WAN

VAN ANCLIA TOT ZODIAC
ANGLIA DCLUXE PREFECT DELUXE

Tw«edeur Vicrdeur
4 cyl. - 36 rem-pk - Taks : 6 pk

Verwarmingi- en ontdoonngiapparaat «tandaarduitrusting 

Betalingimogelijkheden : tot 36 maanden

TOT

FOBD flAN UW IMENSEN
CONSUL

4 cyl. - 59 rem-pk - Taks. 10 pk
ln zijn klast« de enige wagen die plaats biedt aan 6 penooen.

IEPHYR
6 cyl. - 86 rem-pk - Taks : 13 pk 

De ideale wagen voor beroepsbezighoden 
en het week-end.

ZODIAC
6 cyl. - 86 rem-pk - Taks . 13 pk 

Zeer luxueuze uitvoering van de Zephyr.
Vraag zonder enige verplichting de brochure 

over de ganse reeks aan de officiele Ford-verdelerF O R
B C 0 M P A N f  i i u r .  i *  V

Rechtstreekse verdeler van Brugge en omstreken

GARAGE CANADA
GULDEN V/LIESLAAN 68 BRUOGE TeL 34611

^Tlia 4 5 a  en ^ r u t e l o  1960.

Jc fino dc scptembro jam 165 aliĝintoj
Je la 30a de septembro. la unua statistiko dissendota per la unua 

Konumiko al la belga gazetaro. menciis 165 aliĝojn.
Inter tiuj 165 aliĝintoj estas 62 belgoj.
Ni dankas tiujn sescick du sainideanojn, kiuj jam antaŭ la 

efektiva laborperiodo de la Kongreso sendis sian aliĝon kaj tiel 
pruvis sian fidon en la sukceso, kiun ĝi ja ncpre devas akiri.

Je la 3a de oktobro. alvenis en nian landon S-ro G.C. Fighiera. la
K.K.S. aŭ Konstanta Kongresa Sekretario, kiu ĉiujare, dum dek mo- 
natoj, helpas en la Kongresurbo mem la Lokan Kongresan Komitaton 
en la organizo de tiu ĉi plej granda evento de la Esperanto-movado.

Lia alveno signifas ke ni, nun jam, eliris la ĝeneralan preparan 
laboron, dum kiu multaj paŝoj estis farataj, multaj informoj akirataj, 
kiuj nun plifaciligos la findecidojn pri la programo kaj ties renligo.

Tiuj decidoj estas ekde nun kiel eble plej baldaŭ prenotaj.
Sed ĉiu komprenu ke estas tre malfacile preni kelkajn el tiuj ĉi 

dccidojn, tiel longtempe ke la organizantoj ne havas iom-ekzaktan 
ideon pri la amplekso de la Kongreso mem, pri la nombro de la 
ĉeestontoj.

Ĝu oni bczonos salonegon kun 1.500, 2.000 aŭ 2.500 sidlokojn 
por la Inaŭgura Ceremonio ? Ĉu oni bezonos luadon de la teatro unu, 
du aŭ trifoje por la teatra prezentado ? Jen ĉiuj demandoj, al kiuj vi 
nun povas helpi trovi respondon kiel eble plej baldaŭan . . . per via 
aliĝo . . . aliĝo tuja ! . . . Per via propagando apud viaj familianoj, viaj 
amikoj, viaj samgrupanoj, viaj korespondantoj eksterlandaj.

Vi do helpu !
Kaj aliflanke, preno de decidoj fare de !a L.K.K. signifas : laboro 

por la efektivigo de tiuj decidoj.
Multaj inter vi jam subskribis folion, per kiu vi akceptis bone 

difinitajn funkciojn, antaŭ kaj dum la Kongreso.
Pripensu : ĉis nun tiuj folioj estis zorge flankenmetataj en bela 

granda koverto,
Sed nun ni ja baldaŭ malfermos la paperujon . . . devos malfermi 

la paperujon kaj serĉi kiu plej bone taŭgas por tiu aŭ alia tasko.
Ne miru do, se komence kelkaj, poste pluraj inter vi, estos 

alvokataj por kunlaboro iela.
Ke neniu inter vi, — tio estas mia sincera espero —. ic tiu 

momento retiriĝu malantaŭ fumkurtenon . . . malantaŭ senkti]p;qon 
kian ajn : precipe ne malantaŭ tiun de la “ tni-ne-havas-tempon ” . . . 
kiun ni vere aŭdas tro ofte cn la ordinara ĉiutaga movado : sed kiun 
oni ne povas ekaŭdigi kiam aliaj samideanoj, nome de la tuta belgn 
samideanoro. prenis sur sin taskon gravan, kiun ili promesis p^enumi : 
tiun de la organizo, post 31 jaroj, de Universala Kongreso en nia lando

En tiu ĉi momento neniu rajtas rifuzi la kunhelpon. Neniu ankaŭ 
intencas fari. Neniu do faros !

Maur. JAUMOTTE.
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45A univePSAU konQR.eso <>e espePAnto
Bruselo - 30/VfI - 6/VIII/60 

Alta 1‘roteklanto : L. M. Baiidulno. Reĝo de la Belguj

N-ro 1 OFICIALA KOMIJNTKO Oklobro 1959
HONORA PROTEKTANTO : Lia Moŝto Baŭduino, Reĝo de la Belgoj. akceplis 

e.sti la Alta Prolektanto de la 45a U.K.
ADRESO : Por korespondado sufiĉas !a adreso : « 45a Univcrsala Kongrcso 

dc Esperanio, Bruselo (B elgu jo )». La telegrafa adreso estas : <* Esperanto 
Bruselo ».

PAGOJ : Pagoj povas csti farataj al la « Banko dc Bruselo », Bntselo, aŭ al 
ĝirkonto N" 1776.71 de « Univcrsala Kougrcso de Esperanto >•, Bruselo.

(Noto de la redakcio : La bclgaj samidcanoj tamcn prefere pagu, ĉu al sia 
grupa kasisto, ĉu al la Kongrcsa Kasistino dc sia I.igo).

KOTIZOJ : Gis Ja 3la dc decernbro validas la jenaj koti/oj : Kongresano : 
T. Pr. 450 ; F.dzino de kongresano : B.Fr. 225 ; Studentoj kaj junuloj ĝis 20-jaraj : 
B.Fr. 150.

Fndividuaj membroj de U.E.A. rajtas rabaton dc B.Fr. 50 ; edzino de individua 
membro : B.Fr. 25 ; sed nc la aliaj familianoj. La rabato ankaŭ ne valoras por 
gejunuloj, slifticntoj kaj kiu ajn alia katcgorio de kongresanoj.

Por la dua pcriodo ĝis la 31 a de marto, la kotizoj iĝas resp. B.Fr. 525, 
Fr, 265 kaj Fr. 185 kaj, por la tria penodo ĝis la 30a de junio : Fr. 600, Fr. 300 
kaj 225.

1-a BULTENO : La 8paĝa elegante ilustrita Unua Bultcno, kun biidoj dc 
Bruselo, listo de perantoj kaj provizora programo, cstas senpagc l icevebla kmie 
kun aliĝiloj, ĉe la lutndaj Asocioj kaj ĉc la Kongrcsoficejo.

ANTAttKONGRESO : La oficiala Antaŭkongrcso oka/.os cn Arnhem (Neder- 
lando) dc la 27a ĝis la 29a de julio 1960, kun jena provizora programo :

Merkrcdc, la 27an : aherto de la partoprenanloj. Vcspere : agrabla kuncsto.
Jaŭde, la 28an : aŭtobusa ekskurso en la ĉirkaŭajo de Arnhem kaj vizito al 

la naturparko « Hoge Vektvve » kaj Van Gogh-muzeo. Vespere : vizito al la 
piovinca domo kaj kultura vespero.

Vcndrede, la 29an : rizito al la foiro en la urbo ; akccpto JTankc de la 
urbestraro, rondveturado tra Arnhcm. Vcspere : Vizito al la paviliono en « Sons- 
bcek ».

Sabate, la 30an : Forveturo al Bmsclo.
GLUMARKOJ : La dukoloraj kongrcsaj glumarkoj kun la kongresa emblcmo 

estas aceteblaj ĉe la Landa) Asocioj, ĉc tj.E.A. aŭ ĉe la kongresa oficejo, jc la 
prczo de B.Fr. 30 por 3 folioj de po 25 tnarkoj.

STATISTIKO : (ĝis fino dc septembro) : Argentino I ; AŭstraLio : 1 ; Aŭs- 
trujo : 4 ; Bclgujo : 62 ; Brazilo : 5 ; Britujo : 10 ; Bulgarujo : 5 ; Cekoslova-
kujo ; 1 ; Danujo : 4 ; Finnlando : 1 ; Francujo : 12 ; Gcrmanujo ; 5 ; Hispa-
nujo : 2 ; Hungarujo : 1 ; Italujo : 6 ; Japanujo : 3 ; Jugoslavio : 6 ; Kuvaito ; 1 ;
Maroko : 1 ; Monako : 2 ; Nederlando : 5 ; Norvegujo : 3 ; Nov-Zelando : I ;
Polujo : 11 ; Svedujo : 5 ; Svisujo : 5 ; Urugvajo : 1 ; Usono : 1. Entute 165 el 
27 landoj.

G. C. FIGHIERA, K.K.S.

V e r r e r ie s  ct Mi r oi t er i e  D E S M E C H T  & C°
i l l l l l l l l l l l iH l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l  i m i i i i i i l l l i l l l l l i i '  111111111111111111111111111111111111111111111111 M im H i i i i i i i i i i i i i l i i l i i i l i i i l l i i i i i i i i i i l l i i i l l l l l i l l l l i l l l i i i i i i H

L A L O U V I E R E  S. P. R. L. Tel n-roj 223.01 - 225.37
Du esperantaj maiĴcoj:

TABUL0,  por lernejtabuloj ; K A T 0 K U L 0 ,  por signalvitroj.
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GRAVA EKSPOZICIO EN CHARLEROl

En la kadro de la ” Salon des Arts Menagers ", la Karloreĝa 
Grupo Esperantista dc Charleroi, sukcesis akiri la pernteson organizi 
Esperanto-Ekspozicion. kiu amplcksoa cent kvadratmetrojn.

Ni ekscias ke. dank al kunlaboro de niaj diversaj grupoj, S-ro G. 
de Cuyper, la vigla prezidanto de la Grupo, kaj liaj kunlaborantoj 
sukcesis plentgi tiun iom grandan spacon.

Ili do povas atendi plenfide la alvenon de la 500.000 vizitontoj 
de tiu ĉiufoje sukcesplena Ekspozicio.

Sed ni atentigas niajn legantojn pri la fakto ke, meze de la 
ekspozicia periodo, dimanĉon, !a 8an de novenbro, estas antaŭvidata 
Esperanto-tago, kun jena programo :

Je la I6a : Akcepto farc dc la aŭtoritatuloj. Gazetara intervjuo ; 
Honora vino.

Je la 16.30a h. : gvidata vizito al la ' Salon des Arts Menagers ’.
Je la 18a h. : Franclingva parolado propaganda de S-ro Maur. 

Jaumotte, prezidanto de Reĝa Belga Ligo Esperantista, pri " Esperan- 
to, langue univcrselle ". Projekcio de du kolorfilmoj.

Delagacioj de esperantistoj el la diversaj regionoj de nia lando 
estas anoncitaj. Ĉiu klopodu partopreni en tiu tago !

IVi

*

*

*

L a k o n C» i c o j e s t A s  L a p L e j p e o f i t A j

k A 1 L A S B R V O J  L A p L e J p C R S O l l A J  Ĉ 6

1 1 o  e s t A s  L a s e k p e t o

ŭe CIA RAplĜepA pROQRCSO

4

*•

*

| Asocia sidejo : ROESELARE
Noordstraat, 38 Belgujo
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Firma Van Iseahem & Verstraeten, /
P V.R A

st. B€RnARĉ>se steenweq, 631 hoBoken
vitRAloj -  sp e g u lo j -  „ s e c im it " v h r o  
ko lo p ig itA j v itp o j 
Alum iniAj senmAStikAj stAngoj poR 
kupoLoj

vitpo-cemento poc tutv itRA-konstRUAjoj 
mAstiko

telefoon 37.88.20

Via aliĝo al la 45a U.K.
Por la mcmbroj de la grupoj, la afcro estas tutc sintpla : ili pagu 

Ia sumon de sia kotizo al la poŝtĉckkonto de sia grupo. Tiun numeron 
ili trovos en ĉiu kajero de nia revuo, cn la ‘ Belga Kroniko ”, sub la 
rubriko de la Grupo.

Por la aliaji, la individuaj mcmbroj . . . aŭ eĉ por la ne-liganoj, 
tiuj kiuj iam apartenis al nia Ligo sed ne plii cstas membroj aŭ tiuj 
kiuj neniam aliĝis al nia Ligo. ili pagu al la poŝtĉeknumero dc nia 
Kongresa Kasistino, km estis, en ia antaŭa numero, ERARK citita.

I iu ĉi numero estas : 2368 04 S-ino ]. Plvson, jourdanstrato, 185 
BRUSELO.

se vi paroLas p r i stRovi... vi pensAs pr i
A A

viAnPAjejo. se vi pensAs pui viAnPAjejo... vi 
AeetAs ĉe

STROVI - Varoj:
GARANTIO pri

S T R O V I
Vlamingstraat, 48 BRUGGE

bona kvalito

Telefono : pogranda komerco 34559 
detala » 33408

kaj bona prizorgado

S 1  R 0  V I estas unuaranga
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TEATRO KAJ UNIVERSALA] KONGRESO).

En in antaŭa nurncro, ni reprtsis el la Kongreslibro de Mainz 
liston de teatrajoj luditaj dum niaj U.K. kaj ni klopodis kompletigi tiun 
liston, certe aldonante ‘ Llamlet ", luditan en Antverpeno en 1928 
kaj kiu ne estis enlistigita.

Intertempe ni ricevis letcron de S-ro A.W rhomson (pli bone 
konata sur la pseŭdonimo de AVOTO), kiu el Britujo sendis al ni 
nmltajn pliajn detalojn. ankaŭ pri la tradukintoj de la verkoj, kiujn 
ni ne speciale citis kaj kiuj, kiel konstatas Avoto faris valoran 
servon al nia literaturo ’.

]en do la aldonotajoj :
ta: 1905 BULONJO: Edziĝo Kontraŭvola, Molierc (V. Dufeutrel)

Mensogo pro Amo. ? ? ?  (Paul Bourlet)
2a: 1906 CENEVO: nenio aldonota
3a: 1907 KEiMBRIĜO: Boks kaj Koks, M. Moi ton (Chas. Stewart)

Bardell kontraŭ Pick\vick, Ch. Dickens (VVm. Morrison) 
Ankaŭ dum la jx>sta vi/.ito de la Majslro al Loridono, oni ludis komedion, 

verkitan de Oliver Gildsmith : « ŝi klinas por Venki ».
4a: 
5a: 
6a: 
7a : 
8a:

9a: 
l l a :

I3a 
15a 
16a 
17a 
20a 
22a 
24a 
28 a 
30a 
35a

40a: 
41 a:

42a: 
43a: 
44 a :

1908
1909
1910
1911
1912

1913
1915

12a: 1920

DRESDENO: Tfigcnio en Taŭrido (trad. L.L: Zamenhof) 
BARCELONO: Mistero de Doloro. Gual (Pujula de Vallĉs) 
VAŝINTONO: kiel plaĉas al Vi, Shakespeare (Iw  Kellerman) 
ANTVERPENO: Kaatje, Paul Spaak (W Van der Bicst)
KRAKOV'0: Mazepa, Slowacki (A. Grahmvski)

La Orso: nenio aldonota 
Halka (opcro), Moniusko (A. Grabowski)

BERNO: nenio aldonota
SANFRANCISKO: Perfekta Kuiristino, B. Hentsch (E. Ramo)

Ramo esta.s pseŭdonimo de S-ino Maria Milson, 
la tradukintino de Fabiola

HAGO: Juĝa Kunsido en 1813 estis dramo, kaj Muzikvespero en 1813 
estis komcdio, t.c. du apartaj prezenlaĵoj, ambaŭ originalĵoj 
de F-ino J, Pabst

PRAG0: Nokto en Karluv, Tyn Vrchlickv (Miloŝ Lukaŝ) 
NUREMBERGO: Natan la Saĝulo, Lessing (Karl Minor)
VIENO: ncnio aldonota 
GENEVO: nenio aldonota
ANTVERPENO: Hamleto, Shakespeare (D-ro L.L. Zamenhof) 
OKSFORDO: nenio aldonota
PARIZO: D-rx> Knock, Jules Romains (Pierre Corret)
VIENO: nenio aidonota
LONDONO: Eliza Restas, H.H. Esmond (G. Badash)
PARIZO: Angla l.ingvo scn Profesoix>, Tristan Bemard (Gaston Moch)

« Nokto de la Viroj » nenio aldonota 
BOLONJO: La Revizoro (trad, D-ro L.L. Zamenhof)
KOPENHAGO: La Vivo estas Bela, Leck Fischer (Antonius Andersen) 

Ruĝa kaj Griza, Soya (Gustav Kŭhlmann)
La Kverclbirdo, Sven Klausen (Erling Windeballc) 

Georgo Dandin, Moliere (D-ro L.L. Zamcnhof) 
Reaperintoj, Ibsen (Oscar Bŭnemann)
« Pvgmalion », Bernard Shaw 
La Friponaĵoj de Skapeno, Moliere (Jana Ravŝelj kaj 
Srdjan Flego)

La nomoj inter krampoj en tiu ĉi aldono estas tiuj de Ia tradu- 
kintoj.

1921
1923
1924
1925 
1928 
1930 
1932 
1936 
1938 
1950

1955
1956

J957
1958
1959

MARSEJLO
MAJENCO:
VARSOVIO
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BELGA KRONIKO
Prczldanto : S-ro Maur. JAUMOTTE, De Bruvnlaan, 44. Wilrijk. 
Vicprczidanto-Kasisto : S-ro J. Soyeur, 91, Rue du Chene, Seraing. 
Vicprezidanlino : S-ino J. Plyson, 185, rue Jourdan, Bruselo. 
Ĝenerala Sekretario : S-ro Ĥ. Sielens, « Internacla Marista Domo», 
Falconrui, 21, Antverpeno.
(Poŝtĉeknumero : R.B.L.E. : 13J7.67)

ANTVERPENO

Esperanlo-Grupo « La Verda Stelo » 
Poŝtĉeknumcro : 726.54

La 4an de septembro, por enkoiduki 
la novan laborsezonon, la prezidanto 
S-ro Maur. Jauinotte paroladis pri 
« Mi vizitis tri ĉefurbojn : Berlino, Var- 
sovio kaj Praha ». Li skizis sian voja- 
ĝon al la 44a U.E.K. cn Varsovio. kaj 
sian revenon tra Ĉekoslovakujo. Per 
sia rimarkinda observokapableco, li 
kvazaŭ pentris antaŭ la okuloj de la 
rnultnombra ĉeeslantaro la ĉiutagan 
vivon de la enloĝanloj de malantaŭ la 
fera kurteno kaj laŭ sia speciala hu- 
moi-plena maniero rakontis pri siaj 
rcnkontoj kun tieaj csperantistoj. Aro 
da lumbildoj plibdigis la paroladon 
longe kaj varme aplaŭdatan. S-ro L. 
De Marre dankis la pre/.idanton per 
trafaj vortoj.

La lla  donis la okazon al du mem- 
broj raporti pri sia libcrtempo. S-ino G. 
Debacker aviadile vojaĝis al Cekoslo- 
vakujo kaj per abundaj lumbildoj ilus- 
tris kaj komentariis tiun restadon en 
bela lando. S-ro R. Ballcux raportis pri 
siaj ferioj sur la insulo Tcxel, konata 
nederlanda naturrezervejo. Belaj lum- 
bildoj agrabligis tiun paroladeton.

Lundc, la 14an, cn la lernejo de 
Belgiĉlei komenciĝis Ia clemcnta kurso 
gvidola de S-ro L. De Marre. Kontenti- 
ga sukceso : 24 gelernantoj enskribiĝis. 
S-ro Maur. Jaumotte faris la kuiiman, 
bonhumoran enkondukan paroladon.

La 18an, okazas la vmua provprczcn- 
tado de tri filmoj por la 45a U.E.K. en 
Bruselo. Cio ankoraŭ ne bone nek 
glate funkeiis, sed tamen el la provoj 
kaj la rimarkoj de la publiko oni tiris 
la konkludojn kaj spertojn por plipcr- 
fektigi tlin samc kiel la filmojn an.ko- 
raŭ cfeklivigotajn.

La 25an, kabarela vespero estis orga- 
nizata, parle f)er magnetofo, parte sur 
la scenejo. C;in realigis la gelernintoj 
de la lasta kurso, kaj F-ino Cl. Pccters, 
jam malnova aktorino. La programo 
konsistis cl diversaj skeĉoj interpretitaj

kun plena entuziasmo de S-ino A. Van 
Overbeke, F-inoj M. Van Hoof kaj L. 
Van Overbeke ; S-roj A. Baien, A. Bij- 
voets, F. Goris kaj F. Van Oevelen. 
Ciuj cstis varrne aplaŭdataj. Ges-roj 
Andries meritas aparlan mcncion pro 
sia bona interpretado sur la scenejo.

L;t 2an de oktobro, D-ro P. Denoel, 
vicprezidanto de la Lieĝa Grupo pre- 
zenlis kaj komentariis du memvcrki- 
lajn kolurigitajn fihuojn : la unua pri 
la ĵus oka/.inta U.E.K. en Varsovio, la 
dua pri pedagogia manicro por instrui 
Esperanton al infanoj, — tre rimar- 
kinda kaj laŭdinda iniciato kiu sen- 
dube akiros sukceson. Por kompletigi 
la vesperon D-ro Dcnoĉl paroladis pri 
« Kion mi ŝuldas al Esperanto» kaj 
konigis sin ne nur kiel « pursangan » 
Esperantiston sed ankaŭ kaj precipe 
kiel « homon » cn la vera senco de la 
vorto. S-ro Maur. Jaumotte varme dan- 
kis kaj laŭdis la paroladiston pro la 
belega vespero kiun ankaŭ S-ino De- 
noel afable ĉeestis kun S-ro Soveur. 
vicprezidanto de la Ligo. S-ro Dcnoel- 
filo, fcrvora esperantisto, ankaŭ lcrtc 
prizorgis la aparataron.

Programo de la venontaj kunsidoj
OKTOBRO: la 23an: Mitulvesperman- 

ĝo; la 30an: Radiofona Teatraĵo.
NOVEMBRO : la 6an: Kultura Distra 

Vcspcro, de S-ro Roger Jaumottc; la 
13an Parolata Ĵurnalo, gvidota de S-ro 
Fr. Schellekens; la 20an: provprezen-

G. FAES
16, Schoenmctrkt, 16 
A N T V E R P  E N O

★  Por via MUZIKO
RADIO kaj GRAMOFONO
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Se konsilojn vi povas aŭ volas doni. . .

Ne estas nur pro la fakto ke oui iĝas menibro de L.K.K. por 
U.K.. ke oni tuj akiras la monopolon de la bonaj ideoj rilate al !a 
organizo de tia Kongreso.

La L.K.K.-anoj estos do ĉiuj individue kaj grupe kontentaj. se 
multaj volas sin turni al unu el ili por komuniki bonajn, realigeblajn 
ideojn.

Por faciligi tiun komunikon ni, — je la momento kiam komenci- 
ĝas la efektiva realiga laboro, — publikigas ĉi sube la nomojn de la 
L.K.K.-anoj por la 45a :

Maurice JAUMOTTE. prezidanto 
Gregoire MAERTENS, vicprezidanto 
Henri SIELENS, vicprezidanto
Marcel ROOST, rektoro de la Somera Universitato
Gian C. FIGHIERA. konstanta kongresa sekretario
Rene JACOBS. sekretario
Luc DE MARRE. sekretario
Roger JALIMOTTE, gazctara sekretario
Jean OLEFFE, kasisto
Julia PLYSON, membrino
Margriet WEYN. membrino
Rosette HUYSMANS. membrino
Jules VERSTRAETEN, tnembro
Fernand VOLDERS. membro

tado de Esperante parolataj fifmoj por 
la Universala Kongreso dc proksima 
jaro; la 27an: Vizito al Jurnala Pre- 
sejo.

DECEMBRO : la 4an: Parolado de 
Prof. D-ro Ivo Lapenna ; la 11-an : 
Zamenhofa Vespcro ; impona solenajo 
pro la lOOa dareveno de la naskiĝo de 
D-ro Zamenhof ; la 18an : Kultura Dis- 
tra Vcspero, organizota de la membroj; 
la 25-an: Kristnasktago, do ne kun- 
veno; sed dimanĉon, la 27an, posttag- 
meze : Kristnaska Festcto por la infa- 
noj de la membroj.

BRUCO

Bruĝa Grupo Esperantista, Reĝa Socleto 
( Poŝtĉekkonto N' 4835.33)

La 4an de septembro, malgraŭ la 
belega somera vetero, komenciĝis la 
vintra agado per komitata kunveno, 
kiu fiksis novan laborprogramon. Pri 
tiu ĉi cstis dctalc raportata dum la 
ordinara kunveno de la 8a.

La 15an de septembro la kunveno 
okazis lastfoje en la provizora kunve- 
ncjo « Concordia » kaj Ia 22an la nova

kunvenejo « Strijdcrshuis » estis inaŭ- 
gurata per publika filmvespero cnkon- 
dukc al la nova kurso. S-ro Ch. Pou- 
peve, prczidanto, bonvcnigis la ĉccs- 
tantojn kaj ski/.is la cscncon kaj his- 
torion de nia ling\’o. Postc li pre/entis 
S-ron L. De Bruvne, sekrctario de 
BEFA ( Belga Espcrantista Fcrvojista 
Asocio), kiu montris kaj elokvente ko- 
mentariis du memfaritajn kaj belcgajn 
kolorfilmojn: « La fervojo kaj la Bm- 
sela Ekspo de 1958a» kaj « La Fervo- 
jista Esperanto Kongreso en Linz 1959 ». 
La prez.idanto poste prezentis ankoraŭ 
plian kolorfilmon faritan kaj prunte- 
donitan de D-ro Denoĉl cl Lieĝo pri la 
44a U.K. de Varsovio.

La 29an de septembro, en la sama 
cjo, malfcnniĝis la nova kurso por ko- 
mencantoj gvidata de la prezidanto. 
Konlentiga nombro da novaj gelernan- 
toj enskribiĝis. Post tiu unua leciono 
okazis plia kunveno de la komitato. La 
dua leciono estis donata la 6an dc ok- 
tobro, kaj post ĝi la novaj gelernantoj 
kaj la malnovaj gemembroj interkona- 
tiĝis en agrabla kuncsto. La tria le- 
ciono sekvis la 13an de oktobro, post
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Atentu ciuj.
Esperanto-oficcjoj cn la Centro dc la Cefurbo

Antaŭvide al la faboroj por la 45a Universala Kongreso, la
L.K.K, luprenis cn la centro de la urbo Bruselo, apartamenton. en 
kiu povos esti efektivigataj ĉiuj preparlaboroj : kai en kiu, samtempe, 
loĝos la K.K.S., S-ro G. C. Eighiera.

La beletaĝa apartamento, en oficeja domego, situas inter la 
Namura Pordego kaj la Zaveb aŭ Sablon-placo, kie kunvenis antaŭe 
la Brusela Grupo, nome en la Kleine Karmelietenstraat, 9. rue des 
Petits Carmes.

Ĝi konsistas el kvar ĉambroj, du grandaj, je la fasada flanko : 
unu. kiu estas ekde nun la ĉefoficejo : alia, loĝejo de la K.K.S. : kaj 
du pli malgrandaj. je la alia flanko de la halo, en kiuj povos esti 
stokataj la dokumentoj kaj pakajoj. ktp.

I.a apartamento havas centran hejtadon kaj lifton. Kaj la L.K.K. 
havas tie specialan telefonnumeron : 12.13.70.

Estas en tiun ĉi esperantan ĉambraron, ke estos vokataj la kun- 
helpantoj dum la proksimaj scmajnoj kaj monatoj.

Ni esperas ke multaj vizitos la domon. ne ntir por vidi en kiu 
atmosfero evoluas la laboro . . . sed por partopreni kaj por bani en ĝi.

kio, la ĉeestantoj partoprenis en la or- 
dinara kunveno, kiu okupiĝis pri: 1) 
disdivido de la vendotaj kartoj por la 
baio dc la 7/11, 2) E. ekspozicio kaj 
li. tago cn Charleroi 8/11 ; 3) 45-a U.K. 
cn Bruselo 1960.

Programo por la venontaj kunsidoj
Ciumarde, je la 8a vespere, en la 

nova kunvenejo « STRIJDERSUUIS 
Hallestraal, 14, Tel. 347.98 ;

Dum la unua horo de ĉiu kunvcno: 
leciono dc la elementa kurso; dum la 
dua horo: kunsido por ĉiuj gemernbroj. 
novaj kaj malnovaj, kun jena pro 
gram o:

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO 

Tel. : 15.19 92

Entrepreno de
K O N S T R U A J O J

DECEMBRO: 1-an: Legado de B.E.; 
merkredon la 2an : Parolado de Prof. 
D-ro Ivo l^apcnna ; 8-an: Sta-\rikolao- 
fcsto; 15an: Zamenhof-fcsto; 22an: Pa- 
rolata gazcto; 29-an: Kiel mi fariĝis 
esperantisto (raporto fare de ĉiuj ge- 
membroj.i

JANUARO : 5-an: Festado de la Tri 
Rcĝoj; 12-an: Legado dc B.E.; 19-an: 
Ĝencrala jarkunsido: Raportoj, eleklo 
de la komitato, Petoj kaj proponoj; 
2f>-an: Kanta vcspero.

BRUSELO

Reĝa Esperantista Pniseta Grupo
(Poŝtĉeknumero : 12.30.48)

Lundon, la 31an de aŭgusto, F-ino 
Kestens gvidis la diskmvesn^i-on kai 
por la unua fojo ŝi paroligis ĉiuin. La 
vcspcro estis agrabligata de pluraj iom- 
prigecdziĝaj demandoj. La membraro 
multc amuziĝis.

La 7an, ni havis la honoron gasJigi 
nian Ligan prczidanton. S-ro Jaumotte, 
rcveninta de Varsovio transdonis al Ia 
laŭreato: S-ro Samvn, la tri diplomojn, 
kiujn li gajnis en la literatura konkur- 
so. Nia Liga prezidanto ankaŭ trans- 
donis al la gruno la oficialan flagon 
de la U.K. kaj li raportis pri la lando
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Unu el niaj membroj akiris tri prcmiojn !
Duni solenajo en la Brusela Grupo, nia Liga Prezidanto. havis 

Ia plezuron transdoni al membro de la Gcnta Grupo, sed kiu nun 
loĝas en Bru.selo, la diplomojn, kiujn li gajnis en la Belartaj Kon- 
kursoj. kiujn U.E.A., ĉiujare, organizas en la kadro de la Universala 
Kongreso.

La laŭreato estas S-ro Albert Samyn, kiu gajnis la unuan pre- 
mion en la fako Originala Poezio . la unuan premion ankaŭ en la 

Originala Dramo ” kaj la trian premion en la " Tradukita Poezio
Ĉar S-ro Samyn ne ĉcestis la Universalan Kongreson en Var- 

sovio. la bclga delegacio kunportis la diplornojn kaj S-ro M. jau- 
motte tre kore kaj varme gratulis la premiiton, kiu ĉeestis la kunsidon 
de la Brusela Grupo.

La feliĉa laŭreato e.stis multe aplaŭdata de la ĉeestantaro.

pola, ĝia popoio kaj vivo. Li rakontis 
ia efcktivigon Jc  la 44a U.K. kaj ĝian 
sukeeson; poste ii montris al ni serion 
da epidiaskopaj Iumbildoj, Li akiris 
plenan sukceson, flanke dc la ruult 
nomhraj ĉeestantoj.

Lj  14-an, F-ino Isaacson prelegis pri 
la origino de la sukero. Ŝj piilraklis la 
strangajri apotekajn uzojn de tiu ordi- 
nara materialo, kaj ŝi gustumis al ni 
pecetojn de duspeeaj sukeroj, la beta 
kaj kana.

La 21-an, pcrfektiga kurso gvidata dc 
S-ro van dcr Stcmpei. Nia plensperta 
prolesoro instniis nin la diferencojn 
intcr -ata kaj -ita.

La 28-an; lasta serio de la konkurso 
« IIA.S », dum kiu gajnis S-ino Baudour. 
Ankaŭ partoprcnis G-roi Baudour, Eisc- 
lein, Ross kaj Dcvverchin. Ni jain povas 
diri ke la plej altnivela prelego estis 
liu dc S-£ho Ernst. Gralulojn al ŝi.

Programo de la venontaj kunsidoj 
Ciulunde, je la 20a h., en l-a etaĉo de 
hotelo Monico Nord, 2, Brabantslrato 
(placo Rogier). Braselo Ia ( tel.; 15.26.01

NOVEiMBRO : la 1-an: UNESKO DA 
TREVENO; Disdono de la Prcniio de 
la Paralala Ĵum alo; la 8-an: dimanĉĉ: 
Btusela partoprcno al la Esperanta 
Tago kaj Ekspo/.icio cn Katioreĝo; la 
9*an: EKI-Vespero: Farc de S-ro De 
Bmvnc, BEFA pre/.entos du filmojn: 
« lla  IFEF Kongreso », « Fervojoj kaj 
Ekspo»; la 15-an: dimanĉe: Jara Fcs- 
leno, en Monico Nord; la 16-an: Perfck- 
liga Kurso, lare tle S-ro van der Slem- 
pel; la 23an: Amuza vespero, gvidota 
de S-ino Ernst; la 29-an: dinianĉc, jc 
la 15a h .: EKI-Zamenhofa Feslo, cn 
« Cominerce Licdst ». 24, placo Liedsl, 
Bruselu 3a; la 30-an: Konkurso Bas:

transdono de la premio al S-ino Emst, 
kaj reaŭdigo de la scrivc.ido.

DECEMBRO : jaŭdon, la 3an: Paro- 
lado dc Prof. D-ro Tvo I-apcnna; la 
7-an: Parolado de S-ino Lecat (unua 
parto); Doktoro Albert Schtveŭ/er; la 
14an: Parolado de S-irio Lecat (dua 
parto); Doktoro Albcrt Schueitzer; la 
21an: Periŭktiga Kurso, farc de S-ro 
van der Stempcl; la 28-an: Sankta Sil- 
vestra Fcsto.

Car ni emris la laborperiodon por la 
UNIVERSALA KONGRESO 1960, rii re- 
zetvas la raiton ŝanĝi, kiam ajn, la 
programon.

LIEOO

Lieĝa Grupo Fspcrantista
Sabaton la 25-an de julio, s-ro DER 

RICK FAUX, angla jurnalisto, haltis en 
Lieĝo, survoje al Varsovio, kie li deyis, 
en la Universala Kongreso, prezidi ia- 
kan kunsidon de la Societo dc Gefra- 
toj.

I.aŭ la peto de membroj de la grupo, 
li kon.sentis fari prclegon pri la Bru- 
dcrhofaj Komunumoj. La temo. kiun 
li elektis estis: « Cu komuneca vivo 
estas ehla » ?

I.a oratoro, kiu ne celis propagandi 
por aliĝo aŭ fondo de societo de ge- 
fratoj, donis multajn detalojn pri la 
vivo en angla komunumo, kies membro 
li cstas. Li tre afable respondis al mult- 
nombraj infomtpetoj de la aŭdantoj. 
Lia parolado cgc interesis la lutan ĉees- 
tantaron, kiu konsistis ne nur el mern- 
broj de la gru[>o, sed ankaŭ el aiiaj 
esperantistoj aliĝintaj al aliaj movadoj, 
kore invititaj.
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Trilanda Renkontigo

La 12-an kaj 13-an de septembro 1959 
okazis en Lieĝo la jara « TRIL.ANDA 
RENKONTIĜO ». kiu kunigis eenton 
da partoprcnantoj el Nedcrlando, Ger- 
manujo kaj Belgujo. Je nia granda 
ĝojo, ni vidis inter tiuj lastaj, krom la 
Lieĝanoj, membrojn de aliaj grapoj de 
R.B.L.E. Antverpeno, Vemers kaj Kar- 
lorcĝo,

La sabata vcspcro estis dediĉita al pa- 
roladoj pri D-ro Zamcnhof, okazc dc 
la Zamenhol-Jaro. S-ro Firmenich al- 
portis la saluton de la germanaj sa- 
mideanoj de la regiono Aachen ; S-ro 
Cock salutis la kongrcseton nome de 
la Nederlandanoj de la Lunhurga pro- 
vinco kaj s-ro Lemme paroiis por la 
belgaj esperanfistoj. Ciuj parolintoj cs- 
tis varme aplaŭdataj.

S-rr; Vanbrcusc* profcsoro en la ate- 
neo de Verviers, rnembro de Belga 
Ligo, anoncis gravan ka| ĝoiigan fak- 
ton : li sukecsis akceptigi oficialan
kurson de Esperanto, kiun li mem gvi- 
das en tiu lernejo. Tio estas la unua 
paŝo por la enkonduko de Esperanto 
en 1a lernejojn kaj pro tio s-ro Van- 
breusc rikoltis helan ovacion.

S-ro Bumcllc prezentis amuzan ske- 
ĉon kaj rakontis plurajn anektotojn. 
Poste oni starigis tombolon kun multaj 
lotaĵoj. La vcspera finiĝis per prome-

nado gvidata de D-ro Denoel tra la 
urbo, speciale lumigita okaze de la 
Valonlanda festo.

Dimanĉon matene, la 13-an, oka/.is 
laborkunsido, sekvita de ia akcepto cn 
la l.ieĝa Palaco, fare de la provinca 
konsilantaro. S-ro Brugman, konstanta 
dcputito, ĉirkaŭita dc s-ro Dereze, pro- 
vinca registristo, mcmbra de R B.L.E. 
kaj de aliaj rnetnbraj de ia provinca 
konsilantaro afable akceptis la sami- 
deanaron kondukitan de D-ro Dcnoel, 
kiu rcspondis. La konsulo de Ncder- 
iando ĉeestis ankaŭ tiun ĉeremonion.

Parolis ankaŭ delcgitoj de Genna- 
nujo kaj Ncderlando satnc kiel indonc- 
ziano. Ciuj paroladoj estis tradukataj 
de D-ro Dcnocl. Gaja babilado okazis, 
dmn randiris la pokaloj . ..

Posttagmeze, la espcrantistoj retravi- 
ĝis cn la kunvenejo por ĉeesti la prc- 
zentadon dc la filmo rilata al la Uni- 
versala Kongrcso de Varsovio, filmo 
farita, projekciita kaj komentita de 
D-ro Donoel. Post tiu projekeio, s-ro 
Bumcllc raportis pri la SAT-kongreso 
oka/.inta cn Dortmund.

lom post iom disiris la ĉeestintoj, in- 
ter kiuj mullaj dcvis reiri al ckstcr- 
lando. Ni citos nonie [Eron C. Renken, 
el Bremen, veninta. kun sia farnilio, de 
tiu malproksima germana urbo.

Ekzistencialistaj herooj

Ne temas pri novelo kun travivaĵoj cn la specialaj keloj de Parizo.
Ne, estas la du unuaj vortoj dc librcto dulingva, kunmetita de Coiette Llcch- 

VValter kaj eldonila de « Kultura Esperantista Centro», 5, Ouai Vauban, Per- 
pignan (Francujo) kie ĝi estos aĉetebla je prezo de Fr.Fr. 250. . .  Sed mendebla 
ĝi ceterc cstas ĉe nia Instituto.

La plena titolo cstas « Ekzistencialistaj herooj en ia Literatura Vcrko cle 
J.P, Sartre ». Prof. Canuto. prezidanto dc U.E.A. skribis por ĝi interesan antaŭ- 
parolon.

En tiu ĉi libreto, en franca kaj esperanta lingvoj. Colctte Llech Walter suk- 
ccsas prczcnti la est*ncon de la pcnso de Sartre ankaŭ al tiuj. kiuj malmulte aŭ 
tutc nc konas la vcrkojn de tiu afttoro. Kaj ke ŝi plene sukcesis cn tiu ĉi tasko. 
estas la picj granda laŭdo, kiun om povas fan de la verkelo.

Alia merito estas ke la juna vcrkistino, kiu estas la filino de la prezidanto dc 
la irancaj es[>erantistoj, per tiu ĉi verketo, montras al skeptikuloj. ke nia lingro 
ne estas jargono maltrafa, sed konlraŭe ke ĝi kapablas csprimi perfekte ĉiujn 
nuancojn dc la pcnso, kiujn ili trovas en la Irancu teksto.

Se ni aldonas ke la cvperanta tekvto estas stile, same belc prizorgata kiel la 
franca, ni cstas dirintaj ia tri plej gravajn kialoin, pro kiuj ĉiu mendu tiun ĉi 
librcton, pro kiu ni gralulas vcre korc la aŭtorinon . . , kaj, — kial nc, — la 
patron, certe fieran pri lia filino !
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^ ^ [a t u r a k o m o  hie l ^ lD o k tr in o  ^ n te r iin c jv io t ik a

de Petcr Beisz\vanger (de )a universitato de Tŭbingen)

La nombro de L.I.-projektoj ne estas tiel granda kiel ni ofte 
rimas. En vero, estis nur 6 signifaj projcktoj ĝis nun : Volapŭk. 
Esperanto. Ido. Interlingue (Occidental) kaj Interlingua. La kaŭzo 
pro kiu ĝuste tiuj projektoj efikis. estas ke ĉiu el ili portis kun si iun 
tute novan ideologion. Volapŭk : plej granda perfekteco ; Esperanto : 
pleja simpleco ; Ido : maksimuma logikeco ; Occidental : plej granda 
naturaleco kaj Interlingua : naturaleco kiel sola standardo. En 
sciencaj rondoj la naturalismo akiras hodiaŭ pli kaj pli da kom- 
prenemo. Do. ni ne povas preteriri la dcvon okupi nin pri la tezoj 
kaj konceptoj dc niaj naturalistaj duonfratoj.

La naturaiismo ekzistiĝis tuj post la apero de Volapŭk (1879) 
kiel reago aŭ antitezo al ties artefariteco. Vi eble scias ke la akademio 
de Volapŭk. sub Ja gvido de Woldemar Rosenberger de Petersburg. 
transformis ia projekton de Schleyer ĝis 1900 al tute alia, ekstreme 

naturala ” projekto. eĉ pli ” naturala " ol Esperanto (Forigo de la 
komplikita gramatiko. enkor.duko de kelkaj sciencaj vortfar-metodoj 
per — tion. ktp.). Tiel ekestis Idiom Neutral kaj Reform-Neutral. 
Jam tiam kunlaboris Edgar de Wahl el Reval. unu de la ĉefaj 
reformantoj, unue Volapŭkisto. poste Esperantisto kaj ano de Rosen- 
berger. Lia ideo : adapti la derivadon al la Latina derivado tiel ke 
oni akiras vortojn tute naturalajn " :

’ forinar, formatioa, reformation, reformator, informatori. 
forinabil. conform, formate. deformar, informativ, forme- 
ceder. concession, precedent, recessiv, succeder, success, 
successiv, necesse, procession, venir, convenir, convenient. 
convenientie, convention. convent, ivention, provenientie, 
evenir, cvent, eveniment, advenir, advent.

Tia derivado ŝajnas senregula. Tamen de Wahl donis por ĝi 
regulon ne tro komplikitan laŭ kiu oni povas derivi 

vider — vision. rcvisor, visibil 
currer -— curs, recursion, precursor. recursiv 
exp!oder — explosion, explosiv 
objecter — objection, objectiv 
signar — signatura, signator, resignation 
crear — creation, creator, creatura, recreation 
expedir — expedition. expeditor 
repetir — repetition, repetitor

Li devas simple preni kiel radikon vid-, curr-, expJod-, signa-, 
crea-, expedi-. repeti- kaj starigi kiel regulon ke oni ricevas de tio 
la infinitivon per -er aŭ -r, la estantecon per forigo de la r, la 
pasintecon per almeto de -t (oni ricevas la t.n. " tema perfectic ") 
kaj ke la sufiksoj -ura. -ion, -or. -iv estas por la verboj en -ir kaj -ar 
metitaj simple al tiu tema presentic ” :

( daŭrigota)
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S ^ecenzoj
Aperis la “Esperanta Antologio”

Poemoj 1887-1957 kolektitaj de 
William ALILD. Eldonis “ Sta- 
feto ” sub direktado de Juan 
Regulo-Perez, La Laguna. Ka- 
nariaj Insuloj. 648 paĝoj. Pre- 
zo : broŝ. 3.60 : tolbindita :
20 Us. Dol.
Mi kredas ke tiu-ĉi libro mal- 

Kovros antaŭ la plej granda parto 
de niaj liganoj kaj legantoj tute 
ne konatan trezoregon. Gi donas 
de 90 verkintoj 357 poemojn. Se 
mi nun diras ke ĉiuj donis la pru- 
von esti veraj poetoj ; kaj se mi 
aldonas ke aliaj ankaŭ veraj poe- 
toj ne havas lokon en tiu-ĉi anto- 
Iogio, mi pensas ke niultaj gesa- 
mideanoj miregos : miregos ĉar ili 
ne sciis ke nia sole poezia litera- 
turo estas jam tiel riĉa. De la 
Flandraj poetoj estas nur unu re- 
prezentanto : Jan Van Schoor.
Multaj inter ni bedaŭros ke Juul 
Karnas ne estas menciita. La Ne- 
derlandanoj same povas bedaŭri 
ke Catharina Roskes-Dirksen ne 
troviĝas tie-ĉi ; du sentoplenaj 
poeziartistoj. Ŝajnas-kaj rni ne ha- 
vas motivon por ne kredi tion-ke 
W. Auld laboris dek jarojn al tiu 
antologio, kolektante la poemojn. 
Ni cetere facile povas imagi ke 
estis giganta iaboro kiu necesigis 
multcgan kuraĝon pior pacience 
serĉi kaj serĉi kaj serĉi ĝis kiam 
li fine trovis la Dio scias kie ka- 
ŝitajn poemojn. Tiu-ĉi antologio 
efektive ne estas nura hazarda 
kolekto ; sed ĝi estas hjstoria ko- 
lekto. C.etere 1 2 paĝa historia ski- 
zo antaŭas ĝin. Gi komencas per 
Zamenhof kaj la unuaj pioniroj. 
Kiom da perloj de ili ne jam estis 
longtempe forgesitaj kaj metitaj 
en profundaj polvokovritaj ŝran-

koj ? Tiurilate mi tamen miras pri 
io. Kial, je la komenco de la en- 
trepreno, kaj poste de tempo al 
tempo, W.A. ne sciigis la legan- 
tan publikon pri sia celo ? Lan 
mia scio, tio ne okazis. En tiu 
kazo li estus certe ricevinta mul- 
tegajn sendajojn. W. A. dividas 
la poernaron en tri partoj : primi- 
tiva romantismo, polurita roraan- 
tismo kaj metafiziko.

Ĝenerale la kritiko malpravigas 
tiun dividon kaj ankaŭ mi ne 
komprenas ĝin ; eĉ opinias ĝin ne 
ĝusta. Kio estas polurita roman- 
tismo ? Pli pura, aŭ pli rafinita 
formo (laŭ la "Plena Vortaro")? 
Aŭ pli da disciplino. pli da sin- 
rego en la esprimo de sentoj kaj 
pensoj ? Mi ne pensas ke Zamen- 
hof, Grabowski kaj aliaj meritas 
la insulton ke ili malpli rafinite 
aŭ malpli " fajne ” (laŭ la " su- 
plemento " de la Plena Vortaro) 
faris. 11 i faris laŭ sia gusto, laŭ 
siaj ideoj kaj sento) kiuj estis la 
konceptoj de tiu tuta epoko. Kon- 
damni tion egalus al kondamno 
de la tiutenipuloj. Tio estus sub- 
jektiva kaj danĝera. Kiam W. A. 
diras rilate al Esperanto ke ĝi 
estis “ la epoko dum kiu la poetoj 
komencis orientiĝi en la ne-elpro- 
vita lingvo kaj trovi la plcj taŭ- 
gajn esprimrimedojn kaj la plej 
utilajn teĥnikajojn . . . "  (p. 16) li 
ne forgesu ke multaj legantoj al 
tio respondos : " almenaŭ ni ka- 
pablas kompreni tiujn poetojn, 
dum kc la nuntempajn poetojn . ". 
La tria parto komenciĝas post la 
milito. Sed ckz, R. Sch\vartz res- 
tis la sama antaŭ kaj post la mili- 
to. Kaj ĉu ne estas metafiziko en 
la “ Preĝo sub la Vcrda Standar- 
do ' ? Mi persone preferus kro-
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nologian ordon de la poetoj kaj 
aldonon ĉiufoje de fonto de in- 
spiro ekz. amo. religio, infano, 
idealo ktp. Mi scias ke la hoino 
de la fino de la antaŭa jarcento 
estis tute alia ol la nuntenipa ho- 
mo. Mi scias ankaŭ ke ]a litera- 
tura forrno evoluis. Sed el la na- 
turo de nia lingvo. tio okasis mal- 
pli en Esperanto ol en naaa Jing- 
vo : nur malplia uro de kelkaj 
afiksoj kaj plia (multe plia) uso 
de neologiismoj ! Nia antologio 
donas glosaron de kvin kaj duo- 
na paĝoj ! Rilatc al la neologis- 
moj — pri kio m legas pli kaj pli 
da kondamnaj artikoloj en la na- 
ciaj Esperanto-revuoj : Leviĝis eĉ 
la aŭtoritata voĉo de Julio Baghv 
en ’ Pola Esperantisto — mi tuj 
diru ke ankaŭ mi kontraŭstaras 
la ne absolute necesajn neologis- 
mojn. Sed aliflanke mi devas diri 
ke pere de i!i ekestis kelkaj belc- 
gaj poemoj.

Tiu antologio havas, i.a. muJ- 
tajn meritojn, ankaŭ tiun ke ĝi 
vekigos en la leganto la deziron 
por plu legi la verko(j)n de kel- 
kaj aŭtoroj. Ni prenu ekz. Mar- 
jorie Boulton. Post legado de la 
ĉi-tieaj poemoj oni nepre volas 
legi ĉiun poemon kiu aperas de 
ŝi. Ŝi tiel frapas : la profundaj kaj 
ofte inter si kontraŭaj sentoj en 
la homo estas tiel bone diritaj ; la 
enbildigo estas ofte tiel imagoriĉa 
kaj tiel krea ; oni preskaŭ ĉiam 
havas la senton ke ŝi DEVAS 
diri ion. ke ŝi havas iun mesaĝon: 
tiel ke oni volas pli koni tiun per- 
sonecon kaj ke oni volas sekvi 
ŝian evoluon. Kaj kiam poste oni 
legis ekz, " Kontralte ' oni kon- 
scias stari antaŭ vere granda 
poetino. Tiu deziro por plu legi 
de iu aŭtoro vekiĝos kompreneble 
ĉe pli multaj okaze de la poemoj 
de R. Schwartz. Liaj tie-ĉi publi-

kigitaj poemoj estas tiaj ke oni 
ĉiam plu kaj plu volas ĝui tiun 
vortartiston. (Liaj poemkolektoj 
preskaŭ elĉerpiĝis. Rapidu, le- 
ganto ! Nia instituto havas anku- 
raŭ kelkajn.) Mi ĝojas ĉar ne tro- 
viĝas tie-ĉi unu de liaj tro spici- 
taj kreaĵoj. Estas ja bedaŭrinde 
ke sur preskaŭ ĉioj liaj volurnoj 
troviĝas tia makulo : io kio pasas 
la limojn de la deco. Lia, laŭ mia 
opinio, plej burleska ptjeino, 
‘‘ Senhareco " ne estas en la an- 
tologio.

Mi forte bedaŭras ke de Bren- 
don Clark estas nur unu-ankaŭ se 
longa-poemo. Lin tro mallonga vi- 
vo. en kiu la cirkonstancoj long- 
tempe malhelpis Esperanto-labo- 
ron, kaŭzis neripareblan perdon 
por nia poezio. Sed la malmulto 
kion li postlasis apartenas al la 
plejbono. Rimarku ankaŭ ke liaj 
poemoj estas preskaŭ ĉiuj sen eli- 
zioj. Kaj tiaj poemoj staras teĥni- 
ke super la poernoj kun elizioj. 
Oni pli facile legas kaj kompre- 
nas kaj elparolas ilin. Kial ekz. 
C1 Piron en la cetere tre bela 
poemo ‘‘ La soldato kiu marŝas ” 
ne aldonis la o-finajon al serĝen- 
to. tento. bordo, sorto, pelo. celo. 
escepto, akcepto ? Mi ne vidas 
regulon tie-ĉi, Kaj ankaŭ se iu 
regulo postuJus — certe devas 
ekzisti reguloj — oni pripensu ke 
la regulo devas servi la poezion ! 
Ne inverse ! Mi ne volas lasi Ja 
okazon represigi mallongan poe- 
mon de Brendon Clark kiun ĵus 
publikigis ankaŭ la " Norda Pris- 
mo” . por doni ideon pri la aŭtoro.

SIMPATIO
Kicl homo, kiu en tro varrna tego 
kaŝc donnas apud la trankvila lago; 
tiel. lacigite de la vivturmento 
danke apud vi mi sidas en silcnto. 
Vortoj, nura narkolilo iK»r la menso 
pli konfuzas al la konfu/.ita penso.
Ai animo lumo de .1’ animo venas:
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kion mi ne diras, tion vi komprenas.
Estas nemalhelpeble ke kelkaj 

legantoj malŝatos kelkajn poe- 
mojn. Mi pensas ekz, pri “Ebrio 
de W Auld sur paĝo 414. Eble 
mi povas katalogi ĝin en la eks- 
perimenta poezio. Tamen ĝi estas 
poezio. Per kripligo de vortoj ĝi 
tre bone sugcstas la staton de 
ebrio. Estas tute nature ke nti 
memoras nun rakonton de M. 
Boulton ‘ Ebrivirgeco ” kiun pu- 
blikigis ‘ La Nica Literatura Re- 
vuo Kiu de ambaŭ inspiris Ja 
alian ? Ĉti tute seninflue tiuj du 
aparte laboris kaj kreis ?

Mi hone koinprenas ke G. 
Waringhien miras ĉar li troviĝas 
ankaŭ en la antologio ; per poe- 
meto kiu fakte ne estas poemo. 
Mi konas Waringhien kiel taien- 
tnn poezi-tradukanton. Mi ŝatus 
ankaŭ legi originalajoin.

Mi ne forgesu noti tie-ĉi ke la 
libro enhavas 14 paĝojn da bio- 
grafiaj notoj pri ĉiuj verkistoj.

Laŭ vasteco nia 70jara litera- 
turo estas evidente ne kompare- 
bla al la naciaj Jiteraturoj. Tiuj 
lastaj estas en la ebleco publikigi 
apartajn antologiojn de religia 
poezio. de infanpoezio. naturpoe- 
zio k.m.a Ĉe ni tio ne estas Ja 
kazo. Efektive kelkaj inspirote- 
moj en vere valora poezio estas 
malofte troveblaj en Esperanto. 
Ĉu ekz. vi konas multajn belajn 
religiajn poemojn en nia lingvo ? 
Ankaŭ en tiu-ĉi antologio oni ne 
trovas.

Estas do despli bedaŭrinde ke 
ne aperis (verŝajne W.A. ne ko- 
nis ĝin) la laŭ mi belega

“ KRISTNASKO ”
de nia bedaŭrata Juul Karnas : 

Alvokas la sonoiilet’ 
al preĝo.

Kovriĝas cio per tapct’ 
dc ncĝo.

Preĝejon iras tra malhel’ 
modcsta karavano ; 

ĉar dum ĉi-tiu nokto el ĉiel’ 
naskiĝos Kristinfano.

Kandeloj flagras sur l’altar’
dum preĝas nun Kristano ; 

kaj supre el la anĝclar’ 
naskiĝas Kristinfano.

Nun ĝojas ĉiu sur la ter’ 
en domo kaj kabano.

Revenis paco kaj esper’ ;
naskiĝis Kristinfano,

Alvokas la sonorilcl’ 
al preĝo.

Kovriĝas ĉio per tapet’ 
por Reĝo.

Ne kontraŭargumentu ke ĝi es- 
tas iom “ simpla . Mi volas me- 
morigi ke ekzistas ehle nenio pli 
simpla ol Ja aiuziko kaj la teksto 
de " Paca nokt’ ; sankta nokt’ 
Tamen ĝi konkeris la mondon 
kaj mi mem estas tuŝata p!ej pro- 
ftmde ĉiufoje kiam mi aŭdas ĝin. 
La saina validas por la poezio 
kun la " infano ” kiel inspiro fon- 
to. Certe devus havi lokon la ĉi 
sekvanta de Aini Setala :
Infano, antaŭ viaj picdctoj 
eĉ potenculoj kun hunnT genuas.
Per viaj rozpetalaj manfingretoj 
malhenojn, koran froston vi detruas. 
Cc vria lito ne ekzistas tia 
malico, kiu ne fariĝas beno.
Sub via sunokul’ forbrulas ĉia 
amaro, skcptikemo kaj veneno.
La serĉa palp’ dc via mano varma, 
ho kioin ĝia teno nin katcnas ! 
Aŭtunas sc vi alrigardas larma ; 
printempajn birdojn via rid' cntenas.

Jen kiu prikantas la infanon. 
Mi konas alian kiu priskribas jn- 
fanan psikologion. Ĝi estas de 
S-ino Cath, J. Roskes-Dtrksen :

INEANPREĜO
Patro nia en ĉielo, 
paĉjo diris ĝin al mi 
kc forprems Vi patrinjon 
ĉar Vi amas ŝin, ho Di’.
IVfi ricevis novan pupon 
kun lulil’, laŭ inia peto ; 
sed ne u»las mi ludadi 
sen la kara patrinelo.
Bono via, granda Dio, 
estas sen komenc’, sen fin’ ; 
do, rcdonu al mi panjon

79



aŭ iorprenu ankaŭ min.
Ankaŭ Marie Hankel vi ne tro- 

vos en ĉi~tiu libro. W. A. kon- 
scias kaj senkulpigas sin dirante 
ke aŭ la pocmoj ne restis freŝ- 
aspektaj " aŭ ke li ne konis ilin. 
Nu. ĉu h konis, kaj se jes, kion !i 
opinias pri la sekvanta :

ESPERANTUjO
Mi ion dcziras; mi havas dcmandon. 
Mi serĉas ian Ire beian landon : 
lando kun por mi Horantaj floroj; 
kie varmcgc batas la koroj.
Ho iando bclcga, ĉu vi ekzistas ?
Sur nia tero kic vi troviĝas ?
Ho lando, egc de/.iregata, 
kic vi estas, ho mia amata ?
Al via demando mi scias respondon. 
Amikaj koroj plcnigas la mondon. 
Lando jam estas trovata :
« Espcrantujo » ĝi estas nomata.
Laŭ mi. ankaŭ iom simpla ; sed 

tamen ĉarma, kaj freŝaspekto. 
Kaj ni ne ankoraŭ reliefigis tiun 
alian econ ke ĝi montras kiema- 
nere la Esperantoidealo plenigas 
ies animon.

Resume mi diros ke tiu-ĉi an- 
tologio plene, plene kontentigas 
niin. Eble vi tniras pri tiu konklu- 
do post la kritiko ? Tamen estas 
tiel. Estas ja ne-eviteble ke oni 
diras kelkloke : “ mi opinias be- 
daŭrinda ke io . . . kaj bedaŭrinde 
ke ne tio . . . ". Se mi estus kolek- 
tinta antologion. tiatn verŝajne mi 
publikigus libron kiu kontentigus 
nur min mem. La Esperanto-an- 
tologio estas bonega kaj belega 
kaj literatura monuinento pri kiu 
ni fieru !

En la enkonduko. sur paĝo 25. 
W. A. diras : Mi esperas ke de 
nun oni rigardos samideanon. kiu 
ne konas almenaŭ la ĉefajn poe- 
mojn en ĝi, kiel senhontan ne-edu- 
kiton aŭ analfabeton ” , Tro seve- 
ra juĝo ! ! Tute certe, la nekapa- 
blo ĝui poezion estas manko en la 
personeco kaj grava malhavo de 
fono de feliĉo en la vivo. Sed mi

konas meritplenajn samideanojn, 
kiuj ne estas senhontaj ne-eduki- 
toj, kaj kitij tamen ne konas nian 
poemon, kaj ne plu legas poezion 
entute. La kaŭzo ? Ofte Ja tro 
ŝarĝita vivo kiu faras ke oni vole 
nevole devas komplete forlasi 
kelkajn terenojn kaj aktivojn. Kaj 
kiani oni depost jaroj estas forla- 
sinta ilin, oni ne plu kapablas re- 
enmoviĝi. Sed alian eldiron de la 
kompiiinto, sur paĝo 26. mt faras 
tute la mian : "kursgvidantoj (kaj 
mi aldonas : programestroj de Es- 
peranto-grupoj) uzu la antolo- 
gion ” ! Mi mem spertis. Kiam la 
kursanaro konsistas parte el stu- 
dentoj kaj kleruloj, ili demandas : 
ne pJu la banalaj frazoj por ilus- 
tri iun regulon, sed interesaj sen- 
tencoj kaj poemoj. 1 iam la kurso 
( la kunveno) iĝas multe pli vigla 
kaj interesa.

Mi lcgis en iu kritiko ke nun 
devus ankoraŭ aperi antologio de 
originala prozo, Mi konfesas ke 
tia libro multe malpli allogas min. 
Citaĵoj el prozaj verkoj ne donas 
tuton, donas nur fragmentojn. 
Oni tainen povas ĝui kaj juĝi se 
la citajo estas maJlonga rakonto. 
aŭ en la tuto iu kompleta priskri- 
bo de situacio aŭ de karaktero. 
Mi havas tamen deziron : antolo- 
gio de tradukita poezio ! Multaj 
de niaj poctoj ankaŭ tradukis bo- 
nege, belege, majstre. Sed tiu-ĉi 
antologio estas “ klasika ” ! Kiel 
en la ” klasikaj humanismaj stu- 
doj ” oni Iernas kun Greko kaj 
Latino samtempe la saĝon de la 
antikvuloj, tiel oni povas per tiu- 
ĉi antologio lerni kun Esperanto 
samtempe la aspirojn kaj la pro- 
fundan internan vivon de gesa- 
mideanoj kiuj estis (estas) kaj 
naciaj kaj supernaciaj cerbo; kaj 
animoj.

F R.
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